
 
 

 
 

 

नपेाल बीमा प्राधिकरण 

दरखास्त फाराम 

कार्य सम्पादनबाट हनु ेबदवुा 
 

(क) उम्मेदवारले दस्तखत फाराम भरेको पद सम्बन्िी वववरण 

 

(ख) उम्मेदवारको वैर्क्तिक वववरण: 

उम्मेदवारको 
वववरण 

नाम,थर (देवनागररकमा) 
(अंग्रजी ठूलो अक्षरमा) धलङ्ग: 

नागररकता नं.: जारी गने क्तजल्ला: धमधत: 
स्थार्ी 
ठेगाना 

क) क्तजल्ला: ख) न.पा/गा.पा: ग) वडा नं.: 

 घ) टोल: ङ) मागय/घर नं.: च) फोन नं.: 
पत्राचार गने ठेगाना: ई-मेल: 
बाबकुो नाम,थर: आमाको नाम,थर: 
बाजेको नाम,थर: पधत/पत्नीको नाम,थर: 
जन्म धमधत (वव.स.मा) (ई.स.) हालको उमेर:         वर्य          मवहना  

 

(ग) शैक्तक्षक र्ोग्र्ता/ताधलम (दरखास्त फारम भरेको पदको लाधग चावहन ेआवश्र्क न्रू्नतमशैक्तक्षक र्ोग्र्ता/ताधलम मात्र 
उल्लेख गने) 

आवश्र्क न्रू्नतम 
र्ोग्र्ता 

ववश्वववद्यालर्/बोडय/ताधलम 
ददने संस्था 

शैक्तक्षक 
उपाधि/ताधलम 

संकार् शे्रणी/प्रधतशत मूल ववर्र् 

 
 
 

शैक्तक्षक र्ोग्र्ता 

     
     
     
     
     
     

 
 

    ताधलम 

     
     
     
     

१.ववज्ञापन नं.: २.पद: ३. सेवा: 
४.समूह: ५.शे्रणी: ६.परीक्षा केन्र: 

७.खलुा प्रधतर्ोधगताद्वारा पूधतय हनुे पदहरु मध्रे् ऐनद्वारा तोवकएको समूहका 
उम्मेदवार बीच मात्र प्रधतस्पिाय गराउन भनी छुट्यार्यएका पदहरुको 
पदपूधतयका लाधग भएको ववज्ञापनमा दरखास्त ददन ुभएको भए समूह क्तचन्ह 
(O) लगाउनहोस ्। 

(क) मवहला     ख) आददवासी 
ग)   मिेसी      घ) दधलत 

ङ)     अपाङ्ग     च) वपछधडएको क्षेत्र 

कार्ायलर् प्रर्ोजनको लाधग 

परीक्षाथीको संकेत नं.: 

रोल नं./ववज्ञापन नं./सूचना नं. 

…………………../………………/………………………. 

हालसालै क्तखचेको पासपोटय 
सार्जको परैु मखुाकृधत 
देक्तखने फोटो टााँसी 
फोटोमासमेत पनेगरी  

उम्मेदवारले दस्तखत गने 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%A8_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF


 
 

(घ) अनभुव सम्बन्िी वववरण (दरखास्त फारम भरेको पदकोववज्ञापनको लाधग अनभुव तथा ववदाको वववरण आवश्र्क भएमा 
मात्र उल्लेख गने  ) 

कार्ायलर् पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार अवधि 

देक्तख सम्म 

       
       
       
       

 

असािारण धबदा धलएको भए अवधि:.......................देक्तख...................................सम्म। 

 

मैले र्स दरखास्तमा खलुाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको ववज्ञापनको लाधग अर्ोग्र् ठहररन े
गरी कुनै सजार् पाएको छैन। कुनै कुरा ढााँटे वा लकुाएको ठहररएमा प्रचधलत कानून बमोक्तजम सहनेछु/बझुाउनेछु। 
उम्मेदवारले पालन गने भनी प्रचधलत कानून तथा र्स दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेक्तखत सबै शतय तथा धनर्महरु 
पालन गनय मञ्जुर गदयछु ।  

 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे 
सहीछाप 

 उम्मेदवारले माधथ उल्लेख गरेका अनभुवको 
वववरणहरु ठीक छ भनी प्रमाक्तणत गने ववभाग 
प्रमखु/कार्ायलर् प्रमखुको दरखास्त 

नाम,थर: 
पद: 

धमधत:     

 

कार्ायलर्को छाप 

दााँर्ा बार्ााँ  

उम्मेदवारको दरखास्त 

धमधत: 

सधमधतको कमयचारीले भने 
रधसद/भौचर नं.: रोल नं.: 
दरखास्त अस्वीकृत भए सोको कारण: 
दरखास्त रुज ुगनेको दस्तखत: दरखास्त स्वीकृत / 

अस्वीकृत गनेको दस्तखत 

 

धमधत: 

 

रष्टव्र्: दरखास्तसाथ ववज्ञापनमा उल्लेक्तखत लगार्त धनम्नधलख्त कागजातहरु अधनवार्य रुपमा उमेदवार आफैले प्रमाक्तणत 
गरी पेश गनुयपनेछ । 

१.नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप, 
२.समकक्षता र सम्वद्धता आवश्र्क पनेमा सोको प्रधतधलवप, 
३.ववज्ञापन भएको पदको लाधग तोवकएको न्रू्नतम शैक्तक्षक र्ोग्र्ताजो प्रमाणपत्र र चाररधत्रक प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप (ताधलम 
र अनभुव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रधतधलवप), 
४.मवहला, आददवासी/जनजाधत, मिेसी र दधलत उमेदवारले आधथयक र समाक्तजक रुपमा पछाधड परेको भन्ने प्रमाणको 
प्रधतधलवप पेश गनुय पनेछ  । 

५.सेवा सम्बन्िी ऐन/धनर्मावलीमा तोवकएको भए सम्बक्तन्ित व्र्वसावर्क पररर्दमा नाम दताय भएको प्रमाणको प्रधतधलवप 

६.लोकसेवा आर्ोगले मान्र्ता ददएको शैक्तक्षक र्ोग्र्तालाई मात्र र्स सधमधतले मान्र्ता ददनेछ । 

७.अन्तवायतायको ददन उम्मेदवारले आफ्नो सबै सक्कल प्रमाण–पत्र सवहत उपक्तस्थत हनुपुदयछ । 


